
 Професионално портфолио 
на    

 Гергана Богданова Георгиева

Начален учител в 
44. СУ „Неофит Бозвели“ –
гр. София



Автобиография:
Име: Гергана Богданова Георгиева
Дата на раждане: 18.03.1981г. 
Е-маил: g.bogdanova@44sou.eu
Образование: висше, магистър;
Специалност: Българска филология – 2004г.;

ИКТ в предучилищното образование и
начален етап на СОУ – 2010г. – 

                          ПУ  „Паисий Хилендарски“;
Педагогически стаж: 15 год.
Месторабота: начален учител в 44. СУ „Неофит Бозвели“ – 
от 03.09.2018г. до момента;
Предишна работа: начален учител в СУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ – гр.Златица.

mailto:g.bogdanova@44sou.eu


Социални умения и компетенции:
⚫ Работа  в екип, комуникативност, краетивност, толерантност, 

коректност, отговорност, организираност, мобилност;

⚫ Компютърни умения;

⚫ В работата си винаги се стремя да изпълнявам съвестно 
задълженията си . Давам много и изисквам много от моите 
ученици. Отнасям се с уважение и разбиране към тях и 
очаквам същото в замяна. От родителите на децата и от 
колегите си имам най - реалните оценки за моя труд, за което 
съм им благодарна. Те са хората, които ми помагат и ме 
изграждат като личност, упражняваща нелесната професия – 
УЧИТЕЛ. 



Моята философия като учител:
⚫ “Правилният подход при обучение на деца е, да се 

отнасяте към тях като към нормални човешки същества.” 
   (Рудолф Дрейкърс)

⚫ “Ако искаш да те обичат, обичай!”  
    (Луций Аней Сенека )

⚫ Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само 
със сърцето. Същественото е невидимо за очите.” 

   (Из “Малкият принц” - Екзюпери)



Допълнителна квалификация:
⚫ 2011 – обучителен курс -  Разработване на мултимедийно учебно 

съдържание – анимация;
⚫ 2011 – Обучение за работа с образователен софтуер „Енвижън„;
⚫ 2012 – обучителен курс – Оптимизиране капацитета на 

мултидисциплинарния екип. Обучение за комплексно оценяване 
на дете със СОП;

⚫ 2012 – Обучителен курс - Разработване на индивидуални 
програмиза деца със СОП. Делегиране на дейности в 
мултифункционален екип по реализация на образователни и 
социализиращи цели;

⚫ 2012 – обучителен курс – Разработване на дидактически 
стратегии и цели за интегриране на деца със СОП. 
Обезпечаване на учебния процес с дидактически материали и 
пособия;



Допълнителна квалификация:
⚫ 2012 – обучителен курс -  Математическа програма РЕМЕЛКА – 

структура на програмата, остовни принципи и инструменти за 
работа;

⚫ 2013 – Квалификационен курс – «Обучение на педагогически 
специалисти за формиране на знания, умения и компетентности 
за работа в интеркултурна среда»;

⚫ 2013 – квалификационен курс – «Формиране на 
предприемачески умения в начален етап на българските 
училища»; 

⚫ 2017 – Обучителен курс – «Формиране на умения за успешно 
прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1-4 клас»;

⚫ 2018 – тематичен курс – «Съвременни модели за контрол и 
оценка на учебните постижения на учениците»;

⚫ 2021 – обучителен курс – «Образование в мултикултурна среда».



Допълнителна квалификация:
⚫ 2021 – вътрешноинституционална квалификация на тема: 

„Работа с инструментите на Google for Education“;
⚫ 2021 – придобита ПЕТА 

ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН;
⚫ 2022 – вътрешноинституционална квалификация на тема: 

Планът „Teaching & Learning Upgrade“ на Google workspace 
for education – възможности и решения; 



Училището трябва да се превърне в 
място, където:

⚫ учениците се учат от собствените грешки; не се чувстват 
потиснати при евентуален провал и свикват да работят 
един с друг, вместо да се съревновават;

⚫ учители и ученици търсят заедно решение на учебните 
задачи;

⚫ усвояват се житейски умения.



Педагогическа дейност:
Дейността ми като преподавател е свързана със създаване и 
поддържане на добри взаимоотношения и организационни връзки с:

⚫ Управленския и административния персонал на училището;
⚫ Учители, ученици и родители;
⚫ Участие в квалификационни курсове;
⚫ Участие в работни групи с различна насоченост;
⚫ Участие в проекти;
⚫ Участие в училищни състезания;
⚫ Организиране на класни тържества;
⚫ Екскурзии.



В съвременната класна стая:
⚫ учители и ученици трябва да търсят заедно решение на 

учебните задачи;

⚫ трябва да се усвояват  житейски умения;

⚫ формирането на умения у учениците да се изслушват 
един друг, да работят екипно и да решават заедно 
възникнали проблеми в клас ще предотврати властното 
държание на учителите с тях и необходимостта от 
упражняване на контрол върху дисциплината в час.



Методи на преподаване:
⚫ Планиране и подготовка на образователно - възпитателната 

дейност; 
⚫ Провеждане на адекватно обучение по съответните предмети; 
⚫ Използване на актуални образователно - възпитателни 

стратегии, които: 
     - дават оптимални резултати; 
     - отговарят на ученическите потребности; 
     - стимулират личностното развитие; 
     - реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки. 
⚫ Обогатяване на ОВП с интересни и необходими факти; 
⚫ Използване на съвременни технологии и материали за 

преподаване на ново учебно съдържание.

https://docs.google.com/document/d/1WY1QPCiH5JdXgjLiuXHPKYCrPvvSr6JN/edit


Бъдещи планове:

⚫ Предстояща защита на 4. ПКС – 2022г.

⚫ Самоусъвършенстване, което включва прилагане на 
иновативни методи и интересни практики в работата ми, 
които да са в синхрон с иновациите в съвременното 
образование.



Приложения:



Приложения:
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Приложения:



Мигове, с които се гордея:

Посрещане на първокласници



Мигове, с които се гордея:

Училищни празници



Мигове, с които се гордея:

Работа с интерактивна дъска



Мигове, с които се гордея:

Забавление с ЕНВИЖЪН



Мигове, с които се гордея:

Празник на буквите в
1.“б“ клас – 2021г.



Мигове, с които се гордея:

Ден на розовата 
фланелка –

февруари 2022



Мигове, с които се гордея:
Екскурзии



Мигове, с които се гордея:
Екскурзии



Мигове, с които се гордея:

Открит урок, 
заслужени 
награди и 
веселба



Мигове, с които се гордея:

Подкрепата от родителите винаги ми е 
давала енергия. 



Мигове, с които се гордея:

Изпращане на

четвъртокласници



Портфолиото е отворено и подлежи 
на актуализации и изменения

Благодаря за вниманието!


